
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 

I.  BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Hukuki 

Statüsünü, Teşkilatını, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esaslarının Hizmetlerinin 

planının, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak şekilde 

düzenlemektir. 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 2- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Diğer Kanun, Tüzük ve 

Yönetmelikler çerçevesinde oluşturulmuştur. 

 

Tanımlar 

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen, 

Belediye   : Derince Belediye Başkanlığı 

Başkanlık Makamı  : Derince Belediye Başkanı 

Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı 

Müdürlük  : Yazı İşleri Müdürlüğü 

Şef   : Şef, memur, bilgisayar işletmeni 

Büro Personeli : Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünce görevli şef, memur   

kadrosundaki memurlar ve 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine 

göre çalıştırılan işçi personeli 

Birim : Derince Belediye Başkanlığına bağlı müdürlükleri, kuruluş, teşekkül, 

kurum, şirket ve terimleri ifade eder. 

 

     II. BÖLÜM 

       Kuruluş 

Madde 4- 1580 sayılı Kanunla 1994 yılında Derince Belediye Başkanlığı kurulmuş olup 

aynı tarihte Yazı İşleri Müdürlüğü faaliyete geçmiştir. 

 

     İKİNCİ KISIM 

        I.BÖLÜM 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri 

 

Madde 5- Müdürün Sorumluluğu: Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgelerin kendine 

yüklediği sorumluluklar dahilinde Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan 

Yardımcısının verdiği talimatlar / havale ettiği evrakları, verilen görevleri bu yönetmelikte 

yer alan yetkileri çerçevesinde özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 



Madde 6- Müdürlük Birimleri ve Görevleri 

MECLİS: Belediye Meclisi 5393 sayılı yasaya istinaden görev yapmaktadır. 5393 sayılı 

yasada belirtildiği gibi Belediye Meclisi toplantıları her ayın ilk haftası yapılır. Belediye 

Meclisine gelen teklif yazılarına istinaden meclis gündemi Belediye Başkanı tarafından 

belirlenir. Gündeme alınan teklifler Belediye Meclisinde görüşmeye açılır. Görüşülen 

teklifler karara bağlanır veya komisyona havale edilir. Karara bağlanan tekliflerin kararları 

3 suret yazılıp imza altına alınır. Kararlar daha sonra 5216 sayılı Kanununa göre 

Büyükşehir Belediye Başkanlığına onanmak üzere gönderilir. Kararların aslı ilgili dosyasına 

kaldırılır. Meclis kararının 1 sureti teklif dairesine teslim edilir. 

 

Meclis Kalemi; Belediye meclisi ile ilgili işlerin takibi, ilanların çıkışı, gündemin üyelere 

duyurulması ve kararların arşivlenmesinden sorumludur. 

 

ENCÜMEN: Belediye Encümeni 5393 sayılı yasaya göre görev yapar. Haftada 1 gün 

toplanır. İlgili müdürlüklerden gelen teklifler Başkanlıktan onay alındıktan sonra 

müdürlüğümüze gelir, Encümen toplantısına sunulmak üzere gündeme alınır. Gündeme 

alınan teklif dosyaları incelenir. Karara bağlanan teklifler Encümen Karar defterine kayıt 

edilip, kararları yazılır, imzaya sunulur, imzaları tamamlandıktan sonra ilgili müdürlüğe 

gereği yapılma üzere gönderilir. Kararlar 3 nüsha yazılır imza altına alınır. Bütün encümen 

kararlarının karar tarih ve numarasına göre dosyasına konur ve kararın ikinci sureti ile 

ilgili müdürlüğe teslim edilir. 

 

GENEL EVRAK: Başkanlığımıza gelen bütün emir ve yazılar ile Başkanlığımızdan 

gönderilen emir ve yazılar genel evrak bölümünden geçer. Başkanlık bünyesinde bulunan 

bölümler dışarıdan kendi adlarına yazı kabul edemezler ve dışarıya kendi adlarına yazı 

gönderemezler. Genel evrak bölümüne gelen tüm evraklar bilgisayar kaydına alınır. 

Belediyemize posta, kurye ve vetendaş kanalıyla gelen evraklar zimmetle teslim alınır, 

ilgili Başkan Yardımcısının parafından sonra bilgisayar kaydına geçilir daha sonra ilgili 

müdürlüklere otomasyon yolu ile gönderilir. İç müdürlüklerden gelip, Başkanlık dışına 

gönderilecek evraklar bilgisayara kaydedildikten sonra müdürlüğümüz aracılığı ile 

postaneye ve ilgili yerlere zimmet ile teslim edilir. 

 

     II.BÖLÜM 

     TEŞKİLAT 

Personelin Nitelikleri Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 

Madde 7- Müdürlüğün Teşkili : 

Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 1 Müdür, 2 Şef, Bilgisayar İşletmeni, memur ve 

işçi personelden oluşur. (İhtiyaca göre personel ve şeflik sayısı; Başkanlık Makamınca 

artırılabilir.) 

 

 

 

 



a) MÜDÜR 

Müdürlükteki memurların sicil amiridir. İşlerin yasalara Başkanlık buyruklarına uygun 

ve gecikmesiz yapılmasından sorumludur. Çalışmalarında birinci amir olarak ilgili 

Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bağlıdır. 

b) ŞEF 

Kadro ve esas defterin işlenmesi, personelin derece ve kademe ilerlemesi, personelin 

bütün emeklilik işlemlerinin yürütülmesi, açıktan, naklen ve terfi suretiyle atama 

işlemleri, Meclis, Encümen, Gelen-Giden evrak işlemlerini yürütür. 

c) BİLGİSAYAR İŞLETMENİ – MEMUR ve İŞÇİLER 

Amirlerin verdiği görevleri ilgili yasalar çerçevesinde uygularlar. 

 

    ÜÇÜNCÜ KISIM 

Görev ve Hizmetin İcrası 

Madde 8 – Görevin Alınması 

Başkan ve Başkan Yardımcılarının talimatları Müdür ve Şefler tarafından işin niteliğine göre ilgili 

personele iletilmesi ile görev verilir. 

Madde 9 – Görevin Yapılması 

Yazı İşleri Müdürlüğündeki çalışma Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm 

personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmaktadır. 

Madde 10 – Görevlerin Koordinesi 

Görevin yapılmasında diğer birimlerle gereken koordine Müdür ve Şefler tarafından yapılır. 

Madde 11 – Uygulama ve Geçerlik 

a) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve 5393 sayılı Yasanın ilgili hükmü doğrultusunda 

onaylandıktan sonra Mahalli Gazetelerde ilan edilerek yürürlüğe girer. 

b) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazı İşleri Müdürü 

tarafından yürütülür. 


